Měsíc duben je měsícem splatnosti místního poplatku
za komunální odpad
Výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2016 činí, v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Hlinska č. 9/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 540 Kč za osobu. Jak jsme již
uváděli v únorových Hlineckých novinách, poplatek pro rok 2016 zůstává stejný jako v
předchozích letech. Poplatek je splatný jednorázově do 30. 4. 2016 nebo ve dvou splátkách tak, že
první polovina poplatku musí být uhrazena do 30. 4. 2016 a druhá polovina do 31. 10. 2016. Záměr
platit poplatek ve dvou splátkách je vhodné předem oznámit správci poplatku. Řízení o místních
poplatcích pro město Hlinsko vykonává Městský úřad Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí 1,
539 23 Hlinsko, budova B, odbor Kancelář tajemníka, Úsek provozně právní, pověřená úřední
osoba Jana Jirková, tel. 469 315 325, e-mail: jirkova@hlinsko.cz.
Důležitou informací je, že pokud poplatník vlastní byt či dům, ve kterém není nikdo hlášen k
trvalému pobytu, vztahuje se na něj povinnost tuto skutečnost ohlásit příslušnému obecnímu
úřadu, kde se nemovitost nachází.
S účinností obecně závazné vyhlášky města Hlinsko č. 9/2015 nově došlo k osvobození od
povinnosti hradit místní poplatek za komunální odpad nejen pro vlastníky staveb určených k
individuální rekreaci, ale i pro vlastníky bytů nebo rodinných domů, ve kterých není k trvalému
pobytu hlášena žádná fyzická osoba a zároveň je vlastník objektu hlášen k trvalému pobytu v
Hlinsku a jeho přilehlých částech. I když se na poplatníka vztahuje toto osvobození, není zbaven
shora uvedené ohlašovací povinnosti.
Několik zásadních změn přinesla i novelizace zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů. Z pohledu poplatníka je asi nejdůležitější změnou zavedení osvobození
nových skupin poplatníků. Dle zákona je od poplatku osvobozena fyzická osoba, která je:
• umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
• umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
• jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
• umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
Dovolujeme si proto požádat osoby nebo rodinné příslušníky osob, kterých se osvobození týká, aby
nárok na osvobození oznámili co nejdříve správci poplatku. Nárok na osvobození je třeba doložit
potvrzením o umístění osoby do konkrétního zařízení.
Další informace týkající se místních poplatků, včetně obecně závazné vyhlášky města Hlinsko
č. 9/2015 naleznete na webových stránkách města Hlinska.
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